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PRoToKóŁ z lt ETAPU
NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W KP PsP W śnoozlrWtELKoPoLsKlEJ NA sTANoWlsKo STAżYSTY
(DOCELOWO NA STANOWISKO: RATOWN!K KIEROWCA)

W dniu 09 października 2019r, Komisja Kwalifikacyjna powoła na przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego zrealizowała ll etap naboru do służbypolegający na
przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej składającego się z:
- podciąganiu na drążku,
- biegu po kopercie,
- próby

wydolnościowej- beep test.

Do testu sprawnościowego przystąpiło 7 kandydatów z 8 zakwalifikowanych. Jeden
kandydat przedstawił dokument o zaliczeniu testów sprawnościfizycznej w innejjednostce.
Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej było zaliczenie każdej z prób
wyniku końcowego minimum 55 pkt. (mężczyźni),45 pkt. (kobiety).
Zgodnie z § 10 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 marca 2Ot9r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018 poz. 672) w przypadku gdy liczba kandydatów,
i osiągnięcie

którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które
prowadzony jest nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawnoŚci
fizycznej do 38 pkt. - dla mężczyzn i 30 pkt - dla kobiet.
Wykaz osób zakwalifikowanych do dalszej częścinaboru przedstawia poniższa tabela.
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Protokół zatwierdziła Komisja w składzie:

1.

mł. bryg. Maciej Kaczmarek

2.

kpt. Daniel Pawłowski

3.

kpt. Grzegorz Kaźmierczak
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